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VALMIERAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOTEIKUMI

“Par ceļu un ceļu aizsargjoslas aizsardzību Valmieras novadā, veicot mežizstrādes
darbus”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 2.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka fizisko un juridisko personu, kuras veic mežistrādes darbus izmantojot
Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) ceļus, pienākumus/prasības ceļu
aizsardzībā, un atbildību par ceļu aizsardzības noteikumu pārkāpšanu.

2. Noteikumi attiecas uz visām fiziskām un juridiskām personām, kuru transportlīdzekļiem vai to
sastāviem, pilna masa pārsniedz 10 tonnas un ja:
2.1. Valmieras novada administratīvajā teritorijā esošajos mežos veic meža izstrādi vairāk par

100 m3 kokmateriālu;
2.2. izmanto Pašvaldības ceļus.

3. Personām, kurām ir apgrūtināta Pašvaldības ceļu lietošana mežu izstrādātāju darbības rezultātā,
ir pienākums par to informēt Pašvaldības attiecīgo apvienības pārvaldi.

II. Pārvadājumu izpildes kārtība

4. Pašvaldība, lai novērstu pašvaldības ceļu bojājumus sliktu klimatisko laikapstākļu dēļ, ar
atsevišķu rīkojumu uz noteiktu laiku var noteikt aizliegumu noteikumu 2.punktā minētajām
personām veikt pārvadājumus pa konkrētiem Pašvaldības ceļiem, uzliekot uz ceļiem attiecīgos
satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus.

5. Informāciju par noteikumu 4.punktā minētajiem transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumiem
Pašvaldība vismaz piecas darba dienas pirms ierobežojumu stāšanās spēkā ievieto pašvaldības
tīmekļa vietnē www.valmierasnovads.lv, norādot autoceļus, ierobežojumu veidus, termiņus un
atbildīgās personas kontakttālruni, kas atbildīga katrā apvienības teritorijā.

6. Mežistrādes transportlīdzekļiem (kokmateriālu transportēšana) un smagsvara kravas
pārvadātājiem ar kravas transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 10 tonnas, pārvadājumu
ceļa posms un tā izmantošanas ilgums jāsaskaņo ar attiecīgās apvienības pārvaldes vadītāju un
vismaz 20 dienas pirms darbu uzsākšanas Pašvaldībā jāiesniedz iesniegums darba veikšanai
(1.pielikums).

7. Pirms darbu uzsākšanas(kokmateriālu transportēšanas) tiek slēgta Vienošanās (2.pielikums), ko
sagatavo un izsniedz attiecīgā apvienības pārvalde par savā teritorijā esošajiem Pašvaldības
ceļiem.

8. Bez noslēgtas Vienošanās kokmateriālu transportēšana pa Pašvaldības ceļiem ir aizliegta.
9. Pirms Vienošanās izsniegšanas attiecīgās apvienības pārvaldes pārstāvis fiksē foto fiksācijā ceļa

tehnisko stāvokli un precizē kokmateriālu krautuves atrašanās vietu, kā arī apseko kokmateriālu
transportēšanai paredzētos ceļus un apgriešanās laukumu.

10. Pēc darbu pabeigšanas tiek sastādīts akts (3.pielikums), ko sagatavo un izsniedz attiecīgā

http://www.valmierasnovads.lv


apvienības pārvalde, ar kuru nodot Pašvaldībai sakārtotu autoceļu un autoceļa zemes
nodalījuma joslu.

III. Krautuvju ierīkošanas kārtība pašvaldības ceļa aizsargjoslā

11. Pirms kokmateriālu krautuves ierīkošanas, darbu veicējam vai zemes vienības (meža)
īpašniekam jāslēdz Vienošanās (2.pielikums) ar Pašvaldības attiecīgās apvienības pārvaldi.

12. Lai noslēgtu 11.punktā minēto vienošanos, vismaz 20 dienas pirms darbu uzsākšanas
Pašvaldībā jāiesniedz iesniegums darbu veikšanai (1.pielikums).

13. Bez noslēgtas Vienošanās (kokmateriālu izvietošanai) kokmateriālu krautuvi ierīkot ceļa zemes

nodalījuma joslā ir aizliegta.

14. Veicot darbus uz ceļa un tā nodalījuma joslā ievērot Ministru kabineta 2001.gada 2.janvāra
noteikumu Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasības.

15. Pēc kokmateriālu krautuves izvešanas (kokmateriālu transportēšanas), darbu veicējam vai
zemes vienības (meža) īpašniekam ir pienākums nekavējoties sakopt ceļu un ceļa zemes
nodalījuma joslu.

16. Kokmateriālu krautuves izveidošanas un lietošanas darbus veikt tādā veidā, lai nenodarītu
bojājumus autoceļa klātnei.

17. Kokmateriālu krautuve jāierīko ne tuvāk kā 6 - 8 metri no ceļa ass.
18.  Mežizstrādes un kokmateriālu transportēšanas laikā ar savu darbību neapdraudēt:

18.1. darba zonas tuvumā esošo komunikāciju, pieguļošos īpašumus, personu drošību un
intereses;

18.2. neradīt traucējumus ceļu dienesta (ziemas dienesta) tehnikas darbam un pārējai autoceļa
ikdienas uzturēšanai;

18.3. satiksmes kustības drošību šajā ceļa posmā;
18.4. transporta kustību pa autoceļu un neradīt satiksmei bīstamus apstākļus.

19. Par saviem līdzekļiem darba vietā novākt zarus, mizas, izlīdzināt un piebērt ar atbilstošu
materiālu iebrauktās risas.

20. Pēc darbu pabeigšanas, tiek sagatavots akts (3.pielikums), ko sagatavo un izsniedz attiecīgā
apvienības pārvalde, ar kuru nodot Pašvaldībai sakārtotu autoceļu un autoceļa zemes
nodalījuma joslu.

IV. Atbildība par ceļu aizsardzības noteikumu pārkāpšanu

21. Ja fiziskām vai juridiskām personām, veicot mežistrādes darbus, ir konstatēti ceļa seguma
bojājumi, kas apgrūtina tā turpmāku lietošanu un tie nav novērsti divu dienu laikā vai saskaņā ar
pušu vienošanos, tiek sastādīts administratīvo pārkāpumu protokols un personas tiek sauktas pie
administratīvās atbildības saskaņā ar Administratīvās atbildības likumu un Ceļu satiksmes likumu.

22. Administratīvā pārkāpuma procesu par Ceļu satiksmes likuma 82. pantā minētajiem
administratīvajiem pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Valsts
policija vai Valmieras novada pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata
Pašvaldības administratīvā komisija vai apakškomisija atbilstoši tās darbības teritorijai.

23. Noteikumu 2.punktā minētajām personām (darba veicējiem) ir pienākums nodrošināt brīvu
piekļuvi servitūtu ceļiem, ievērot apgrūtinājumus – ceļa servitūtus, par saviem līdzekļiem
nodrošināt zaudējumu atlīdzināšanu par meža zemes un meža infrastruktūras objektu, tsk. meža
autoceļu, ceļa servitūta izmantošanas laikā radītajiem bojājumiem vai zaudējumiem Pašvaldībai,
kas radušies darbības rezultātā vai normatīvo aktu pārkāpumu rezultātā, tajā skaitā par
pārkāpumiem, ko veikušas piesaistītas trešās personas vai apakšuzņēmēji.

24. Naudas soda vienības par administratīvo pārkāpumu tiek ieskaitītas Pašvaldības bankas kontā,
naudas soda vienību nomaksa neatbrīvo mežizstrādes veicēju no noteikumu izpildes un
Pašvaldībai radīto zaudējumu atlīdzināšanas.

V. Noslēguma jautājums
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25. Noteikumi stājas spēkā 2021.gada 25.novembrī.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks



1.pielikums
Valmieras novada pašvaldības 25.11.2021. noteikumiem
„Par ceļu un ceļu aizsargjoslas aizsardzību Valmieras novadā,
veicot mežizstrādes darbus”

(iesniedzēja vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)

(personas kods vai reģistrācijas numurs)

(adrese, juridiskā adrese)

/
(tālrunis) (elektroniskā pasta adrese)

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds)

IESNIEGUMS
Par ceļu un ceļu aizsargjoslas aizsardzību Valmieras novadā,

veicot mežizstrādes darbus

Valmieras novada pašvaldībai
Lāčplēša ielā 2, Valmierā

Valmieras novadā

20__.gada ___.___________

Lūdzu izsniegt atļauju mežizstrādes darbu veikšanai/ kokmateriālu transportēšanai.

Darbi paredzēti:

Pašvaldības autoceļa kadastra Nr./apzīmējums:
_______________________________________
autoceļa nosaukums:
____________________________________________________________

km: _________

kadastra apzīmējums/kadastra numurs (zemes vienībai, kurai tiek veikti mežistrādes darbi):

____________________________

Kokmateriālu krautuves atrašanās vietas ceļa km:
______________________________________

Kokmateriālu krautuves garums (km): _________________

Izvedamais kokmateriālu apjoms (m3): ________________

Paredzamais darba veids (atzīmēt vajadzīgo):

☐ Kokmateriālu krautuves novietne

☐ Kokmateriālu transportēšana pa pašvaldības autoceļiem/ielām

Nepieciešamais atļaujas darbības laiks: no 20__.gada ___._______ līdz 20__.gada

___._________.



Galvenais darbu veicējs/atbildīgā persona:

Vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums:

Personas kods:

Juridiskās personas reģ.
Nr:

Adrese:

Tālrunis:

e-pasts:

Kokmateriālu transportēšanas automašīnas marka, modelis, reģ. Nr., (piekabes) reģ. Nr.

_________________________________________________________________________
__

_________________________________________________________________________
__

Atbildīgā persona par ceļa stāvokli (gadījumā, ja tiek sabojāts ceļa/ielas segums):

Vārds, uzvārds:

Tālrunis:

e-pasts:

Pielikumā:

 Kokmateriālu krautuves vieta un tās aprīkošanas shēma (ar satiksmes ierobežojumiem

saistītiem darbiem, ja tādi ir paredzēti).

 Kokmateriālu transportēšanas ceļu/ielas shēma, apgriešanās laukumi (ar satiksmes

ierobežojumiem saistītiem darbiem, ja tādi ir paredzēti).

 Citi dokumenti (uzskaitīti, kādi):

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Apliecinu:

ka esmu iepazinies ar Valmieras novada pašvaldības noteikumiem “Par ceļu un ceļu aizsargjoslas

aizsardzību Valmieras novadā, veicot mežizstrādes darbus”;

ka zemes vienības (meža) īpašnieks ir informējis par noteikumos “Par ceļu un ceļu aizsargjoslas

aizsardzību Valmieras novadā, veicot mežizstrādes darbus” noteiktajiem pienākumiem/prasībām.

Iesniedzēja vārds, uzvārds: ________________________________________

Juridiskai personai – amats: ________________________________________



Paraksts: _____________________



2.pielikums
Valmieras novada pašvaldības 25.11.2021. noteikumiem
„Par ceļu un ceļu aizsargjoslas aizsardzību Valmieras novadā,
veicot mežizstrādes darbus”

Vienošanās Nr.__

pie darbu uzsākšanas

Valmieras novads, _________ pagasts 202_.gada __._______
(pagasta nosaukums)

Valmieras novada pašvaldības, nodokļu maksātājā reģ.Nr.90000043403, adrese –
Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201,
________________________apvienības

(apvienības nosaukums)

pārvaldes vadītāja(as) __________________ personā, kurš(a) rīkojas uz _______________
(Pilnvarojuma līguma datums)

Pilnvarojuma līguma Nr._____________ pamata, no vienas puses, un
(Līgums numurs)

______________________________________, ________________________________,*kuru uz sabiedrības statūtu

(vārds, uzvārds/ uzņēmuma nosaukums) personas kods / reģistrācijas Nr.)

pamata pārstāv tās valdes ___________________________________________________ (turpmāk arī - Darba

(priekšsēdētājs / loceklis) (vārds, uzvārds)

veicējs) no otras puses, turpmāk kopā tekstā PUSES, noslēdz šo vienošanos par turpmāko:

*aizpilda, ja ir juridiskās personas pārstāvis

1. 2021.gada __.________   kopā ar __________ apvienības pārvaldes pārstāvi ir veikta
autoceļa apsekošana ar tehniskā stāvokļa pārbaudi, sagatavojot aktu (ar foto materiāliem
pielikumā) par ceļa un tā nodalījuma joslas stāvokli (Vienošanās pielikumā):

2. Darba veicējam nav iebildumu par autoceļa / ielas vai tā posmu
“____________________________” stāvokli uz pieņemšanas brīdi.

(ceļa nosaukums)

3. Darba veicēja pienākumi:
3.1. krautuves izveidošanas un lietošanas darbus veikt tādā veidā, lai nenodarītu bojājumus

autoceļa klātnei. Ja darbu laikā ceļam rodas bojājumi, apņemamies nekavējoties pārtraukt
darbus un informēt par to pašvaldību;

3.2. pirms darbu uzsākšanas uz autoceļa un ceļu zemes nodalījuma joslā nodrošināt ar valsts
akciju sabiedrību "Latvijas Valsts ceļi" saskaņotas tehnoloģijas ievērošanu, darbu veikšanu
noteiktos termiņos un pienācīgā kvalitātē un satiksmes drošību, kā arī aprīko darbu
veikšanas vietas ar nepieciešamajiem norobežojumiem un ceļa zīmēm;

3.3. veicot darbus uz ceļa un tā nodalījuma joslā ievērot Ministru kabineta 2001.gada
2.janvāra noteikumu Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasības;

3.4. visā pašvaldības autoceļa infrastruktūras izmantošanas laikā nodrošināt tās uzturēšanu
atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 16.aprīļa noteikumu Nr.224 „ Noteikumi par valsts
un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli" prasībām;

3.5. pašvaldības autoceļa zemes nodalījuma joslā rīkoties ar pienācīgu rūpību, ievērot
normatīvo aktu prasības, neveikt darbības, kas apdraud satiksmes drošību, kā arī nenodot
minēto darbu veikšanu trešajām personām;

3.6. ievērot autoceļu aizsardzības noteikumus, neradot ceļa būvju un to elementu bojājumus
(sāngrāvji, nogāzes, ceļa nomales, brauktuves u.c.);

3.7. ar savu darbību neapdraudēt darba zonas tuvumā esošo komunikāciju, pieguļošo
īpašumu, personu drošību un intereses;

3.8.  ar savu darbību neradīt traucējumus ceļu dienesta (ziemas dienesta) tehnikas darbam un



pārējai autoceļa ikdienas uzturēšanai;
3.9.  darba izpildes laikā pilnībā atbildēt par satiksmes kustības drošību šajā ceļa posmā;
3.10. veicot darbus nepārtraukt transporta kustību pa autoceļu un neradīt satiksmei bīstamus

apstākļus;
3.11. par saviem līdzekļiem objektā novākt zarus, mizas, izlīdzināt un piebērt ar atbilstošu

materiālu iebrauktās risas;
3.12. par saviem līdzekļiem novērst darbības rezultātā autoceļam, tā aprīkojumam un autoceļa

zemes joslai radītos kaitējumus. Sakārtojot autoceļu, tā aprīkojumu un autoceļa zemes
joslu, tā tehniskie parametri nedrīkst būt zemāki par tiem, kādi tie bija pirms darbu
uzsākšanas;

3.13. pēc darbu pabeigšanas, sagatavojot aktu, nodot pašvaldībai sakārtotu autoceļu, tā
aprīkojumu un autoceļa zemes joslu.

4. Darba veicējs apņemas par saviem līdzekļiem novērst darbības rezultātā autoceļam, autoceļa
zemes nodalījuma joslai radītos kaitējumus. Sakārtojot autoceļu, autoceļa zemes nodalījuma
joslu, tā tehniskie parametri nedrīkst būt zemāki par tiem, kādi tie bija pirms darbu uzsākšanas.

5. Vienošanās sagatavota divos eksemplāros, katrs eksemplārs uz ___ lappusēm, vienošanās ir

viens pielikums uz ______ lappusēm, no kuriem viens glabājas pie Valmieras novada

pašvaldības, bet viens pie Darba veicēja Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds

juridiskais spēks.

Valmieras novada pašvaldības
__________________________
apvienības pārvaldes vadītājs (a)

____________________ / /
(paraksts) (paraksta

atšifrējums)

____________________________
pārstāvis:

(vārds, uzvārds/ uzņēmuma nosaukums)

____________________ / /
(paraksts) (paraksta

atšifrējums)



Pielikums
Vienošanās Nr.________
pie darbu uzsākšanas

AKTS PAR AUTOCEĻA / IELAS NODOŠANU

DARBU UZSĀKŠANAI

Valmieras novads, _________ pagasts 202_.gada __._______

Pamatojoties uz _____________________ krautuves ierīkošanu mežistrādes darbu laikā pie
(vārds, uzvārds/ uzņēmuma nosaukums)

ceļa/ielas “___________________” un kokmateriālu izvešanu pa ______________ pagasta
(ceļa nosaukums) (pagasta nosaukums)

autoceļu/ielu, Valmieras novada pašvaldība NODOD un ________________________
PIEŅEM:

(vārds, uzvārds, uzņēmuma nosaukums)

autoceļu/ielu “_________________” ar kadastra apz._____________________________,
(ceļa/ielas nosaukums) (kadastra apzīmējums ceļam/ielai)

________________ pagastā, Valmieras novadā (pēc ________________ sniegtās
informācijas).
(pagasta nosaukums) (vārds, uzvārds/ uzņēmuma nosaukums)

2021.gada __.________   kopā ar __________ apvienības pārvaldes pārstāvi ir veikta
autoceļa/ielas apsekošana ar tehniskā stāvokļa pārbaudi, sagatavojot šo aktu par ceļa un tā
nodalījuma joslas stāvokli:

Autoceļa/ielas
nosaukums

krautuve
(ceļa km.)

Ceļa/ielas seguma stāvoklis pie krautuves uz
__.__.202_

“___________”
(autoceļš)

no km ____– km

_____

Foto fiksācija (krautuves vieta, ceļa/ielas

segums)

Valmieras novada pašvaldība: ________________________ pārstāvis:

_________________________ (vārds, uzvārds/ uzņēmuma nosaukums)

apvienības pārvaldes vadītājs

____________________ / / ____________________ / /



(paraksts) (paraksta atšifrējums) (paraksts) (paraksta atšifrējums)



3.pielikums
Valmieras novada pašvaldības 25.11.2021. noteikumiem
„Par ceļu un ceļu aizsargjoslas aizsardzību Valmieras novadā,
veicot mežizstrādes darbus”

AKTS

pie darbu pabeigšanas

Valmieras novads, _________ pagasts 202__.gada __._______

Valmieras novada pašvaldības, nodokļu maksātājā reģ.Nr.90000043403, adrese –
Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201,
________________________apvienības

(apvienības nosaukums)

pārvaldes vadītāja(as) __________________ personā, kurš(a) rīkojas uz _______________
(Pilnvarojuma līguma datums)

Pilnvarojuma līguma Nr._____________ pamata, no vienas puses, un
(Līgums numurs)

______________________________________, ________________________________,*kuru uz sabiedrības statūtu

(vārds, uzvārds/ uzņēmuma nosaukums) personas kods / reģistrācijas Nr.)

pamata pārstāv tās valdes ___________________________________________________, no otras puses, kopā

(priekšsēdētājs / loceklis) (vārds, uzvārds)

turpmāk – PUSES, noslēdz šādu pieņemšanas – nodošanas aktu (turpmāk – Akts).

Ņemot vērā mežizstrādes darbu pabeigšanu un kokmateriālu izvešanu pa autoceļu/ielu
“_____________________”, ______________ pag., Valmieras novada pašvaldība PIEŅEM un

(ceļa/ielas nosaukums) (pagasta nosaukums)

_____________________________ NODOD: autoceļu/ielu “_________________________”
(vārds, uzvārds/uzņēmuma nosaukums) (ceļa/ielas nosaukums)

ar kadastra apzīmējums _____________________, __________________ pag., Valmieras nov.
(kadastra apzīmējums ceļam) (pagasta nosaukums)

Uz 202__.gada __._________ konstatēts sekojošais:

Autoceļa/ielas
nosaukums

krautuves km.
Ceļa/ielas seguma stāvoklis pie krautuves uz

__.__.202__

“______________”
(ceļa nosaukums)

no km __ – km

__ Foto fiksācijas (pēc kokmateriālu izvešanas:

krautuves novietne, ceļa/ielas stāvoklis)

1. Valmieras novada pašvaldībai nav iebildumu par autoceļa/ielas “__________________”
(ceļa/ielas nosaukums)

stāvokli uz pieņemšanas brīdi.
2. Pēc mežistrādes darbu veikšanas un kokmateriālu izvešanas

nav radījusi(is) ceļa/ielas seguma bojājumus
(vārds, uzvārds/ uzņēmums nosaukums)

augstāk minētajam ceļam.
3. Puses apliecina, ka parakstot Aktu tām nav nekādu pretenziju vienai pret otru saistībā ar

no Vienošanās Nr.________ pie darbu uzsākšanas izrietošo saistību izpildi.

4. Akts ir sagatavots divos vienādos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.



Valmieras novada pašvaldība: ________________________ pārstāvis:
_________ apvienības pārvaldes vadītājs (vārds, uzvārds/ uzņēmuma nosaukums)

____________________ / / ____________________ / /
(paraksts) (paraksta atšifrējums) (paraksts) (paraksta atšifrējums)


